
Nazwa pozostała po dawnej bazie

Przystanek PŻM
Jeden z przystanków 
autobusowych linii nr 76, 
przy ulicy Stanisława 
Hryniewieckiego w Szczecinie, 
nosi nazwę „PZM”. To 
pozostałość z dawnych 
czasów, kiedy największy 
polski armator miał tu swoją 
bazę.

Od kilkunastu lat nieruchomości 
te należą do Zarządu Morskich 
Portów Szczecin i Świnoujście. 
PŻM jest najemcą tylko jednego 
obiektu, ale nazwa przystanku 
pozostała.

-  Przy ul. Hryniewieckiego 
była baza PŻM, swoją siedzibę 
miała tam jedna ze spółek grupy 
-  Polsteam Zaopatrzenie, która 
upadła pod koniec lat 90. ubiegłe
go wieku -  przypomina Krzysztof 
Gogol, rzecznik prasowy Grupy 
PŻM. -  Nieruchomości należące 
wówczas do PŻM, w lym biurowiec, 
magazyny, warsztaty itp., zostały 
sprzedane ZMPSiŚ, który jest ich 
obecnym właścicielem.

Miejsce to było dawniej bazą 
dla całej floty samochodowej PŻM. 
Teraz biura i inne obiekty mają

Pasażerowie przyzwyczaili się do nazwy 
przystanku przy ul. Hryniewieckiego, 
choć PŻM od wielu lat nie ma tu już 
SWOich nieruchomości. Fot Elżbieta KUBOWSKA

wielu różnych najemców. Armator 
wynajmuje tu tylko jeden magazyn, 
ale nazwa przystanku -  „PŻM” -  
pozostała.

-  Nazwy przystanków są propo
nowane i nadawane przez Zarząd 
Dróg i Transportu Miejskiego, 
a zatwierdzane uchwałą Rady

Miasta -  wyjaśnia Szymon Wasi
lewski z Zespołu ds. Mediów, Skarg 
i Wniosków ZDiTM. -  Zazwyczaj 
są to nazwy ulic. W przypadku, 
gdy przy jednej ulicy jest kilka 
przystanków, nazwy poszczegól
nych pochodzą od najbliższych 
ulic krzyżujących się z główną. Są 
też sytuacje, gdy przystanki nazy
wane są tak jak charakterystyczne 
obiekty użyteczności publicznej 
znajdujące się w pobliżu, jak np. 
„Filharmonia” albo „Centrum Że
glarskie”. Nie nadaje się natomiast 
nazw pochodzących od obiektów 
komercyjnych.

Jak dodaje Szymon Wasilewski, 
pozostało jeszcze kilka przystan
ków, których nazwy pochodzą od 
mieszczących się niegdyś w po
bliżu zakładów, jak „Unikon” czy 
właśnie „PŻM”.

Warto wspomnieć, że wraz z uru
chomieniem pętli autobusowej na 
ul. Turkusowej (co jest planowane 
na 29 stycznia) i startem nowej 
siatki połączeń na prawobrzeżu 
swoje nazwy zmieni ponad 20 
przystanków, w tym wspomniany 
„Unikon” -  zastąpi go „Płonią 
Most”. (ek)


